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KIAL KOMPLIKI VIAN LABORON

K o n f e s u  k e

la t ransfo rm o  de vor to j  en ” s ig n o jn ” , kaj poste  

re p ro d u k to  de tiuj samaj ' s i g n o j ” d en o v e  en vorto jn

e s t a s  d u o b l a  l a b o r o

kaj vi k o m p ren o s  jam, kial la

D I C T A P H O N E
estas la senpera metodo por diktado de la korespondaĵoj.

S Petu la broŝuron:

" L'HOMME D AFFAIRES AU BUREAU “
0

(La aferisto en la oficejo)
— Senpaga alsendo —

s

R O B E R T  C L A E S E N
F a k o  : E S

20, rue Neuve, BRUSELO
S

s
T el.: 106,82
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D ep o n a j  kaj duonm ona ta j  kontoj 
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si la vajton kovekti laŭbezone la rnanuskviptojn.

BABILADO
1927 estos jubilea jaro  por E speranto : kvaulek jaroj estos forflug in taj 

de ia momento kiam nia glora M ajstro, « transsaltin te  la Rubikonon» 
dissendis en la mondor: sian unuan broŝuron pri nia ling\'o sub la nun 
fam a pseudonimo de «Rr Esperanto». kiu donis al ĝi ĝian nomon, kaj kiu 
estis la unua ereto de nia nuna jam  tutm onda, pli kaj pli ŝa ta ta  kaj 
kom prenata movado!

Giava, h istoria momento, ne nur por la E speran tistaro , sed ankaŭ por 
la m ondhistorio; momento tiel grava kiel tiu de la en la nebuloj de TAn- 
tikva Epoko perdiĝinta eltrovo de la alfabeto; de la eltrovo de 1’ presar- 
to, de V fo tografarto , de 1’ efikkapablo de la vaporo kaj de la elektro, 
embionoj el kiuj kreskis ĉiuj m irindaĵoj kiuj nin ĉirkaŭas; sennom bra
libroeldonado, revuaro ĉiuspeca kaj ĉiulingva, luksa rep^oduktado eĉ

%

m ultkolora de ĉiuj m ondfam aj a rta ĵo j, vaporo kaj e lek tra  fervojaro kaj 
ŝipirado in terligan ta j kontinentojn kaj Oceanojn, aerveturado kaj sur- 
flugado de 1’ plej a lta j m ontegoj, de i’ plcj grandaj dezertoj, arbaroj 
kaj m aroj; ĉiuspeca m aŝinaro laboranta ansta taŭ  homaj manoj kaj 
produktantaj milope diversajn objektojn; te legraf- kaj telefonfadenojn 
kaj, plej laste, H erzaj e te ra j ondoj de la T. S. F., ĉio, ĉio tio, kio vere re- 
voluciigas nian su rteran  vivadon, neniigante spacon kaj tempor., ĉio esta» 
ŝuldata al la genio de kelkaj superhomoj, kiujn la liomaro neniam sufiĉe 
danke honoros, kiuj kapablis penetri la sekretojn de la naturo  kaj forrabi 
la unuan ereton de tiu j sekretoj. Kaj ju pli forpasas la tempo, des pli 
g randaj kaj m irindaj m ontriĝas tiu j homoj kaj iliaj «eltrovaĵetoj» ofte 
neŝa ta ta j, jes eĉ m alŝata ta j de siaj sam tem panoj nekapablaj kom preni 
ilian gravecon kaj je estontaj m irindaĵoj gravedecon.

Venos tempo kiam ankaŭ L. L. Zamenhof kaj lia grandega, vivclaŭra 
verko, r ia  bela kaj kara  Esperanto brilos en la estinteco kiel benataj dei- 
ra ĵo j de nova beninda epoko hom ara. Dependas de ni ĉiuj venigi tiun 
tem pon certe kaj rapide. Tial ni. kom prenantaj la gravecon de tiu  mu-
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mento de 1’ jaro  1887a, ni preparu nin por inde festi la 40an datrever.on 
de Papero de Esperanto  en la mondo. Ni trem pigu do, nian kuraĝon, 
nian propagandem on,nian helpemon al ĉiuj E speran ta j entreprenoj,unu- 
vorte, nian E speran tan  entuziasm on en la E speran ta  fortdona fonto kai 
ni eliru el ĝi pli fo rtik ig ita j kaj p re ta j por im iti la gloran ekzemplon 
<le nia M ajstro kaj de liaj unuaj neforgeseblaj pioniroj! Tlel ni plene 
kaj vere m eritos la belan nomon «Esperantisto»! La okazoj por tio ne 
mankos dum Ja jubilea jaro  1927a ! E stu  do niaj koroj pli alte ol 
iam!

L. COGEN.

LA PORKETO
de FELIX  TIMMERMANS.

«Patro», petas m algranda KJaro, «kial Ja porketoj tu te  nude kuras?»  
«Tial ke ili harojn  ne havas», diras Cecilio.
«Ili certe havas liarojn», diras la patro , «vidu, tie  ĉi estas unu, tie 

ankaŭ unu haro, kaj mi kredas ankoraŭ unu tie ĉie».
«Ne estas inde nomi tion haro», diras Cecilio, «tio okazis pro m anĝa- 

do de tro granda kvanto de haringo».
Kaj ree petas m algranda Klaro. «Kial porketo tu tnude ku ras?»
«Kaj kial ĝi kuras sur la pinto de la piedfingroj ?» demandas Ce- 

cilio.
«Kaj kial ĝia nazego tiel longa estas?»
«Kaj kial ĝiaj okuloj ne pli g randaj estas ol tiu j de suĉinfano kiu 

ploras ?
«Kaj kial ĝia vosteto bukliĝas?» Ivaj la patro  elpensas:
Kiarn N. B. Sinjoro Ja bestojn kreis, ili ĉiuj estis nudaj. Kaj la sam an 

tagon jam , li, kun la helpo de 1’anĝeloj, ilin vestus kaj pentrus laŭ ilia 
speco kaj karakte.ro.

Ĉiuj bone kaj dece s ta ris  en vicoj, atendante pacience sian nomvokon. 
Sed la porketo.m anĝem a jam  de la komenco, forkuris, el sia vico,flaran- 
te ĉe la tero, kaj alvenis en Tarbaron kie ĝi komencis frandi molajn 
kaj sukoplenajn radikojn. Kaj kiam ĝi bone m anĝis, ĝi, pro sato, kuŝiĝis 
su r la dorson por dormi, kun la kvar piedetoj supren.

Ĝi vekiĝis nur kiam la suno subiris kaj tu j rem em oris pri la vestado 
de la bestoj.

Ĝi kuregis seninterrom pe al la loko kie okazis la vestado. Kaj ĝi ren- 
kontis m ultajn bestojn, ĉiuj bele vestita j kaj pen trita j, sed malsimile 
kaj rekoneble.

La ŝafo havis blankan ĉemizeton el buklolano, la azeno grizan robon
•  •  . •  • •  •  * i  i |  pfj «

kun, sur la dorso, b iuna p en trita  kruco, ĉar en estonteco ĝi devus 
porti N. B. Sinjoron en Jerusalem on. T.a leono estis vestita  per kolhara- 
ro kiel palmo, la bovino havis blankajn kaj b runajn  m akulojn, la tigro
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estis pacience s trek ita  ĉiuflanke, dekstre kaj m aldekstre u ite  simetrie. 
Eĉ la rano kiu ne povis decidi ĉu ĝi vivus en aŭ el la akvo, estis vestita  
per m alsorbem a,ĝustege a lfa rita  kostum eto.pentrita per diversaj strang- 
aj figuraĵo j. La hundo havis harojn laŭ elekto; unuj longaj, la aliaj mal- 
long-aj. La kapro portis barbeton kiel urbodomkomizo, kaj la koko ricevis 
tiom da belaj plumoj, ke ĝi ne sciis kion fa ri kun ili, kaj tial la plej 
longajn su r la dorso portis; kaj la biuloj, ĉiuj birdoj, tian  belecon kia 
tiu  de ilia vestado oni eĉ ne povus revi:

La porketo rapidis kompreneble, por ankaŭ ricevi tian  belan robon. 
Senspire ĝi alvenis al la fo rlasita  ebenejo.

Ho! kiom konsterniĝis N. B. Sinjoro kiam  li la nudan porketon galo- 
pege vidis alkuri ! Ĉar li ĵus sur nubo sidis kun siaj anĝeloj por ree 
ĉielen iri, kaj la farboskatolo estis nialplena, tu te  maiplena, kaj la 
ilrapokesto tiel senenhava kiel lampoglaso.

Li kunigis la manojn. Kion fari nun!
«Vi venas tro  m alfrue», diris N. B. Sinjoro al la porketo, «vidu la 

farboskatolon! kun nenia pligrandiga vitro vi ne plu trovus guton, eĉ la 
brosetoj estas jam  purig itaj en la fosaĵo, kaj tu ta  la drapo estas uzita! 
Ho, ve, nun sola nude vi kuras! Porketo, porketo, kial vi forkuris el la 
vicoj!» Anĝelo jam  puŝis la nubon per sia ŝultro por ĝin movigi, sed 
la poiko komencis ĝemegi kaj kriegi, sed krieg-i Sinjoreto Peeters, tiel 
ege ke ĝia nazego plilongiĝis, ĝiaj okuloj plim algrandiĝis kaj N. B. Sin- 
joro mem pro tio paliĝis. Li tiel volonte estus helpinta la porketon, 
precipe ĉar ĝi subite tiel malbeliĝis! Li staris  tu rnan te  la manojn en 
siaj oraj haroj.

Kaj la porketo kriis senĉese: «Mi estas nuda, mi sola estas nuda! Kaj 
nenia ornam aĵo, ncnia plibeligaĵo ĉe mia korpo! Ivaj kun m algrandaĵo 
mi jam  estus tiel kontenta.

Sed per tiu kriado N ia Bona Sinjoro akiris nck farbojn, nek drapon.
Kaj pro bedaŭro li tu m is siajn harojn  sur sia fingro kaj baldaŭ bela 

korkotirilsim ila buklo pendis, kaj subite N. B. Sinjoro rim arkis la mal- 
gajaspektan, pendantan voston de la porketo, kaj tiam  Â ere bela ideo 
trapasis  lian cerbon.

«Venu tien ĉi», li diras, kaj li prenis la frizilon per kiu li frizis la 
harojn de la ŝafo kaj aliaj bestoj, varm igis ĝin al la unua stelo, kiu 
m ontriĝis ĉe la ĉielo, kaj frizis en firm a kaj bela frizbuklo la molaĉan 
vosteton.

«Pli m ulte mi ne povas fari» , diris Nia Bona Sinjoro, «mi tam en ne 
povas frizi viajn piedojn».

Kaj la porketo postenrigardis sian vosteton kaj ĝin trovis tiel bela 
ke ĝ>i grum blis pro plezuro, kaj ĝi estis tiel fie ra  kaj tiel glora ke ĝi 
kuris sur la piedfingroj kiel riĉa sinjorineto kun nova ĉapelo.

Kun la permeso de la verkisto el flandra  lingvo tradukis
LUCETTE FA ES-JA N SSEN S.

-
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LA MODO

DEDIĈITA AL LA LACIĜINTAJ ESPER A N TISTO J.
«Unu el la ĵurnaloj, kiu havas plej m ulte da sukceso en Nov Jorko 

kaj Ameriko estas verŝajne la «Daily Nevvs». Ĝi estis en Nov Jorko la 
unua, kaj en Usono unu el la unuaj de tiu j m algrandform ataj gazetoĵ 
plenaj je ilustraĵoj. Kun eldonnombro superan ta  unu milionon (da nu- 
m eroj), ĝi certigas havi pli da legantoj ol unu m atenĵurnalo. Ĝi atingis 
m irindan «rekordon». K aj tam en la dek unuaj m onatoj de la «Daily 
News» estis tre  m alfavoraj. Du el la plej entuziasm aj fondintoj ĝin 
forlasis. Ĝi estus m ort-nask ita  se ĝiaj posedintoj ne estus la riĉaj eldon- 
istoj de la «Chicago Tribune» .Ili persistis kaj subite la ĵurnalo famiĝis. 
De post tiam , ĝi sukcesas.

Kvankam  la haltigilo sur la kvar radoj estis ĝenerale ap likata sur la 
aŭtoj de la ĉefaj eŭropaj m arkoj longe jam  an taŭ  ol ĝi estis enkondukita 
en Usonon, ĝi tie m alfacile ĝeneraliĝis. Se mi bone m emoras, nur la 
Cadillac ĝin unue akceptis. Kiel ajn  rim arkindaj estis ĝ iaj pruvoj, ĝi ne 
en-«mod»-iĝis. Kaj nun, dum la lasta j jaro j ĝi konkeris la tu tan  regnon 
de 1’Aŭto. Ĝia populareco, longe dorm anta, grandiĝis kaj disvastiĝas ĝis 
kom pleta sukceso.

Ŝajnas, ke ekzistas difinita kurbo en la s ta tis tik a  grafiko kiu m ontra? 
la akcepton de ĉiuj novaĵoj tia j. La linio unue m alrapide altiĝas, poste 
ĝi suprensaltas kaj baldaŭ aspektas kiel vertikala.

La aŭto mem ne akiris sukceson en unu tago. La kir.em atografio 
dormis longan tempon. La krucvortenigm oj aperis dum jaro j en la New 
York World antaŭ ol ili havis la konatan famon.

La «diabolo»-ludo estis ĉie rifuzata  unu monaton an taŭ  sia m irindega 
sed nedaŭra sukceso. La grafiko m ontran ta  kiel enmodiĝas la novaĵoj 
neniam  estis fa ra ta , sed oni povus ĝin serĉi. Laŭŝajne, oni neniam  pri- 
pensis la principon.

Ekzistas tam en prak tika intereso por la anoncantoj, ke ili uzu la ĵur- 
nalojn, revuojn kaj senperan reklamon, precipe se tem as pri novaĵo.

Se la prezentata  komercaĵo estas bona kaj respondas al vera bezono, la 
anoncanto ne haltigos la publikigon ĝuste kiam  ĝi estus dononta fruk t- 
ojn, ĉar li konas la principon de la m alrapida populariĝo. La ignorado 
de tiu  principo povus lialtigi lir: sur la sojlo de 1’sukceso. Ŝajnas, ke la 
publiko bezonas tem pon por kutim iĝi al ĉiu novaĵo. La publiko pripen- 
sas kaj oni vendas m almulte. La anoncanto povus konsideri tiun atendo- 
tempon kiel malsukceson. Sed li rezignus m alprave.

En Usono ekzistas tipa ekzemplo: Florido. La adm irinda klim ato de 
Florido estis ĉiam konata. A ntaŭvidantaj personoj kiuj havis fidon en 
Florido, iam elspezis milionojn por ĝin diskonigi. Tamen Usono ignoris 
Floridon.

La nuna kurego al Florido logike devis komenciĝi an taŭ  unu genera- 
cio.



La s tran g a  leĝo de populariĝo ĝin m alfruigis. Kompreneble, la turism o i
kaj aliaj influoj ankoraŭ helpis Floridon dum la lasta j jaro ĵ. Secl se la 
unuaj anoncintoj, kiuj elspezis tiom da mono, estus daŭrig in taj sian re- 
klamon, la sukceso de Floriclo estus ak irita  an taŭ  longe. »

Tiel skribas Sinjoro A. Booster en «The Ambassador». Ni memoru lian 
principon de m alrapida populariĝo kiam oni riproĉas al Esperanto ke ĝi 
ĝis r.un ne plene konkeris la mondon. Obstine ni daŭrigu nian frapadon.
Ni ne haltu sur la sojlo de 1’sukceso sed preparu nin zorge por respondi 
al la multego da adeptoj kiuj m orgaŭ sin prezentos, kiam ni sukcesas en- 
«micl»-igi ESPERANTON.

M. DE K ETELAERE.
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LA ĈASOKORNOJ SONAS...
Les souvenirs sont cois de chasse 
Dont m eurt le b ru it parm i le vent

Guillaume Apollinaire.

Ho, nia vivo estis 
pli bela ol rom an’: 
feliĉo tia  estis 
tro  granda por te ra n ’

Tro grancla do por daŭri: 
la ravo kaj feliĉ’ 
forflugis, kiel sonĝo 
belega post vekiĝ’.

MI tenus tiun tempon 
por sola, sola hor’, 
sed, se mi volus kapti, 
forflugas la mem or’...

La ĉasokornoj sonas 
t r a  vasta  kam p-siler.t’ 
kaj malproksime m ortas 
la bruo en la ven t’.

E ksaltas mia koro:
ĝin kaptas stranga  ĉarm ’;
ruliĝas el okuloj
tra  mia vang’ la larm ’.

Memoroj reviviĝas 
pri kara  la knabin’, 
kiel diinon falsan 
adoris mi ja ŝin.

Kaj ĉasokornoj sonas 
tra  vasta  kam p-silent’, — 
tre  malproksime m ortas 
la bnio en la vent’...

JA N  VAN SCHOOR.
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KIAJ BELAJ, FRESAJ ROZOJ
Ie iam, antaŭ longa, longa tempo, mi tra leg is poeziaĵon. Baldaŭ mi 

forgesis ĝin, sed la unua verso restis  en m ia memoro.
«Kiaj belaj, k iaj freŝa j estis la rozoj»... Nun estas vintro, la frosto 

glacikovris la vitro jn  de fenestro j, en m allum a ĉambro bruias unu kan- 
delo. Mi siclas, enfundiĝinte en angulo, kaj en la kapo ĉiam sonas kaj 
sonas:

«Kiaj belaj, freŝa j estis la rozoj»...
K aĵ mi vidas ŝin an taŭ  m alalta  fenestro  de eksterurba Rusa domo. 

Somera vespero m alrapide densiĝas kaj transform iĝas nokton, en la 
varm a aero odoras rezedo kaj tilio; — kaj su r la fenestro, apoginte sin. 
per elstreĉita  brako kaj klininte la kapon al la ŝultro, sidas knabino — 
kaj senparole. Kaj fikse rigardas la ĉielon, kvazaŭ atendante la aperon 
de unuaj steloj; k iaj simplanime — spiritp lenaj estas la pensem aj okul- 
oj, kiom kortuŝe — senkulpaj estas la m alferm itaj dem anoantaj lipoj, 
kiel kadence spiras la brusto, ankoraŭ ne tu te  disvolviĝinta, ankoraŭ 
per nenio senkvietigita, kiom kara  ŝi estas al mi, kiel batas mia koro.

«Kiaj belaj, freŝaj estis la rozoj.»
Leviĝas antaŭ mi aliaj im agoj... A ŭdiĝas gaja  bruc de fam ilia vila- 

ĝa  vivo. Du blondaj kap toj, sin apoginte reciproke, gaje rigardas min 
per siaj helaj okuletoj, ruĝaj vangoj trem etas pro kaŝita  rido, la manoj 
karese interplektiĝis, junaj, bonaj voĉoj sonas, m terrom pante unu la 
alian; kaj iom pli malproksime, en fundo de kom forta ĉam bro, aliaj an- 
kaŭ junaj manoj kuras, m allerte in term iksante la fingro jn , sur klavoj 
de malnova pianeto kaj L anerra  valco ne povas kovri la zumadon de 
p a tria rh a  samovaro.

«Kiaj belaj, k iaj freŝa j estis la rozoj.»
La kandelo m alheliĝas kaj esting iĝas... kiu tusas tie tiom raŭke? 

K untirinte sin pro m alvarm o, la m aljuna hundo, mia sola kam arado, 
ektrem adas kaj sin prem as ĉe m iaj piedoj... M alvarm e estas al m i... 
Mi frosto trem as... kaj ĉiuj ili m ortis ... m ortis.

«Kiaj belaj, k iaj freŝa j estis la rozoj.»

E1 versaĵoj de F. Turgenev. Traduki« L. HARLAMB.

INTERNACIA] KONGRESOJ
Ne AGU EN IL I ne petin te ekzempleron de TKonsilaro pri la agado 

de internaciaj kongresoj, eldonita de In ternacia  C entra Kom itato de la 
Esperanto - Movado, 12 Bl. du T heatre, Geneve, kaj ne koniginte vian 
nlanor, al via nacia societo «Belga Ligo PLsperantista», 60, Boulevard St- 
Lievin, Gand, St-Lievenslaan, 60, Gent.
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VINTRO
L astv in tre , dum ekfloris nova am ’, 
mi esperis konsolon por P animo: 
de P nuna amo la reala  rimo 
por nova ĝojpoem ’ estos ornam ’.

Sed la komenca ĉarrn’ ne iĝis flam ’
— eĉ nun mi vidas ĝin en malproksimo 
kaj la poemo restis sen esprimo 
kaj la animo ankaŭ sen balzam ’.

Kaj nun alvenis jam  Printem po glora, 
kun sia gaja  lum ’ kaj ĉarmo flora, 
sed in ter ĝi kaj mi ne estas rim ’...

Floroplenan printem pon mi ne festas 
ĉar ankoraŭ malĝoje por mi restas 
la vintro ĉe 1’ v e te r’ kaj ĉe i’ anim ’...

JAUM E GRAU CASAS.

BELGA KRONIKO
LA VERDA STELO. — K ursoj: Pro diversaj malhelpoj, la v in traj 

kursoj nur komenciĝis la 16an kaj 18an de Novembro; ili nom bras en- 
tu te  60 novajn lernantojn kaj estas gvidataj de F-ino De Buyser kaj 
S-roj Verm uyten, Boeren kaj De Ketelaere. La eksperim ento de la kur- 
soj speciale organizitaj por frem duloj ne havis la esperitan rezulton. 
Kvankam la grupo fa ris  grandan propagandon la kursoj ne okazis pro 
nesufiĉa nombro de partoprenantoj.

La 23an de Oktobro, okazis en la kutim a kunvenejo konccrta vespero. 
Samtempe, la membroj inaŭguris novan, belaspektan blazonŝildon, kaj 
honoris S-ron Verm andere, la afablan donacinton de la ŝildo.

La 30an de Okt., la grupo ricevis la viziton de nia brusela samideano, 
S-ro Paul Nyssens, kiu paroladis pri la temo «Kio estas Karaktero».

La 13an de Novembro kaj l l a n  de Decembro, la grupo organizis suk- 
cesplene balojn en kafejo «Quatre Nations».

S-ro Verm uyten faris  la 18an de Dec. paroladon, kies temo estis 
«la A ntverpena soldat-instruistino kaj la poet-pentristo de Meulebeke». 
La parolanto nome p ritrak tis  la vivon kaj verkaron de clu konataj figu- 
roj el la flandra  lite ra tu ro : Anna Bijns kaj Carel van Mander.

La 24an cle Dec., okazis agrab la  k ris tnaska  festo, kun koncerta parto 
kaj disdono de surprizoj.
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BRUĜO. Propatfanda festo: La 2(jan de novembro la grupo organizis 
tre  bone sukcesintan propagandan feston, kiun ĉeestis pli ol 300 personoj 
in ter kiuj la urba Sekretario S-ro Delva.

La festĉam brego kaj la scenejo estis tre  bele ornam itaj per kreskaĵoj, 
floroj kaj E speran ta j flagoj. La a rtis to j tre  bone ludis kaj la publiko 
estis entuziasm e kontenta.

Pro foresto de S-ro W itteryck, honora prezidanto de la B ruĝa Grupo, 
F-ino Yvonne Thooris, honoia vicprezidantino, deziris la bonvenon al la 
m ultnom bra ĉeestantaro, dankis la organizan kom itaton de la festo, 
nome S-ron Dervaux, S-inor; A lgrain, S-inon Dervaux, kaj S-ro Pou- 
Peye, g ra tu lis  la artisto j-am atoro jn , kiuj bonvoleme kaj taien te  plenu- 
mis la diversajn num erojn de la program o: ni plezure citu F-inojn Al- 
grain, Boeraeve, Boereboom, Eulcke, Coucke, Soete kaj Victoor, S-rojn 
Campe, Dosselaere, Plancke, Poupeye kaj Van den Abeele,per m alm ult- 
aj vortoj k larig is la celon de la esperanto-movado, kaj faris  varm ar. al- 
vokon por la malfermo de la v in tra  kurso gvidata de la sindonema pre- 
zidanto S-ro Dervaux.

Tombolo de 51 premioj kaŭzis grandan bruon kaj nedireblan gajecon.
E stis nova granda sukceso por la «Bruĝa Grupo».
Nova Kurso: Tuj post tiu bela propaganda festo m alferm iĝis la nova 

kurso, kiun ĉeestis pri ol 100 gelernantoj.
Pro foresto de la honora Prezidar.to, F-inon Yvonne Thooris k larig is 

kio esta^ Esperanto, ĝia celo, la nuna stato  de ĝia movado kaj la last- 
aj sukcesoj ak irita j. Ŝi prezentis, la sindoneman profesoron, deziris bo- 
nan laboron al ĉiuj novvenintoj, kaj dankis la gem em brojn pro ilia kun- 
helpo en la varbado de novaj gesamideanoj. S-ro Dervaux tu j poste ko- 
mer.cis sian unuan lecionon.

E ntute 117 personoj enskribiĝis je la kurso.
Ni tutkore g ia tu las  la geanojn de la «Bruĝa Grupo» pro tiu bela suk- 

ceso kaj sincere dankas ĝian kom itaton kaj precipe gian agem an kaj 
sim patian prezidanton S-ron Dervaux pro ilia bona laboro.

Parolado : La 14an de Decembro S-ro Komandanto Verniers, fervora 
samideano, fa ris  por la grupanoj tre  in teresan paroladon pri «Timo». 
En tre  sp rita  m aniera li p ritrak tis  tiun strangan  senton, kies konse- 
kvencoj estas kelkafoje te ru ra j. Komandanto V erniers, kiu tre  bone 
konas nian lingvan kaj ĝin tre  flue parolas, ege in teresis siajn aŭskul- 
tantojn , kiuj ne ŝparis al li siajn aplaŭdojn.

BRUSELO. — Malnova Samideano S-ro Deleener, ĵus reveninta el 
Afriko, faris , por la Bruselaj Samideanoj, tre  in teresan paroladon pri 
ekspcdicio kiun li faris  en «Zambeze». La ĉeestantoj aŭdis originalan 
rakonton pri la moroj de la nigruloj, k iujn  la vojaĝanto tre  bone obser- 
vis dum sia restado ir.ter ili. S-ro Deleener, kvankam  li forlasis Espe- 
ranton dum pluraj jaro j ankoraŭ mirinde parolas nian lingvon kaj la 
aŭskultintoj esprim is al li sian dankemon pro la in teresa kaj agrabla 
parolo.



Dudeko da gelernantoj ĉeestas la novan kurson organizitan de la 
grupo.

GENTO. La kursoj okazas regule ĉiun m erkredon en urba lernejo.Pro- 
paganda festo por nova kurso okazos baldaŭ.

LIERO. — La 28an de novembro S-ro J. Jacobs el Antverpeno faris  
paroladon kun lumbildoj p ri Finlando kaj sam tem pe okazis tre  inte- 
resa ekspozicio pri F inaj m anlaboroj. Nova kurso m alfenniĝis la 5an 
de Decembro.

MEĤLENO. — La 15an de decembro S-ro F ran s Van Camp, sekre- 
tario  de la grupo, faris  in teresan  paroladon, an taŭ  la gelernantoj de 
la kursoj, pri la diversaj mondlingvaj sistemoj. La 20an de Decembro 
la grupo organizis tre  bone sukcesintan balon.

SANKTA-NIKOLAO. — La 17an de novembro S-ro De Boes, pre- 
zidanto de la grupo, m alferm is novan kurson por 12 gelernantoj. Ĝi oka- 
zos nun ĉium erkrede je la 21 a en taŭga  ejo: kafejo «In Rome». La loka 
movado m arŝas antaŭen, m alrapide sed certe!

NEKROLOGO
S-i’9 ARON POSEINER, sekretario  de A.P.P.K. kaj de A.G.D., mem- 

bro de U. E. A., m ortis 34-jara, la 31-an de Decembro 1926, post tre  
m allonga malsano. A1 lia edzino ni prezentas nian sinceran kunsenton.

GRATULO]
F-ino GABRIELLE VAN HERENDAEL, membrino de «La Verda 

Stelo», Antverpeno, edziĝis la 24an de novernbro kun S-ro John Simons.

BELGA GAZETARA STATISTIKO
En Oktobro, Novembro, kaj Decembro aperis 110 notoj pri Esperanto

en 31 gazetoj de 11 lokoj:
Oktobro

En franca lingvo 33
en flandra lingvo 36

69

Novembro Decembro Sumoj
15 10 58
10 6 52

25 16 110

La plimulto el tiu j r.otoj p ritrak tis  la lasta jn  progresojn de Esperanto, 
i. a. pri n ia lingvo in ter la Policistoj, pri la favora sintenado de oficialaj 
rondoj en Svedujo, pri la publikigo de la Biblio, pri la enkonduko de
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Esp. en la N orm alaj lernejoj de Grekujo, pri la fondo en Bruselo de la 
Belga Meelicina Esperanto-Societo, kaj pri la edziĝo de S-ro Coleman 
(Londono) kun F-ino Muzza Schonau (Salzburg).

Speciale citotaj estas bonega propaganda artikolo de S-ro Maur. Jau- 
m otte en Bulletin officiel de 1’Union de la Presse Periodicjue Belge, ra- 
porto de la sam a bulteno pri la movado E speran tis ta  en Belgujo, verkita  
de nia ĝenerala sekretario , varba artikolo de S-ro W. De Schutter, kun 
anonco de kurso, en la ilu strita  gazeto por junuloj «Na de School» elclo- 
nata  en Antverpeno (K erkstraa t, 154).

Ni ree petas niajn  amikojn, ke ili eltranĉu kaj liavigu al ni la artiko- 
lojn pri Esperanto el sia gazeto.

KIEL ONI MORTIGAS GRUPON
Ne venu al la kunvenoj.
Se vi venas, venu tro  m alfrue.
Se la vetero ne plaĉas al vi, restu  hejme.
Se vi ĉeestas la kunvenojn, k ritiku  la laboron de la estraro  kaj de la 

aliaj membroj.
Ne akceptu postenon: kritik i estas pli facile ol ion farl.
Tam en, spitiĝu se oni vin ne kunvokas al iu Komitato. Se oni via 

kunvokas, ne iru.
Se la prezidanto petas vian opinion pri g ravaj demandoĵ, respondu • | 

ke vi ne havas ior. dirotan. Post la kunveno, rakontu al ĉiuj, kiel oni
devus aranĝ i la  a fero jn .

Faru  n u r la nepre necesan; sed k ia m  la a liu io j levas s ia jn  maniKOĴn, 
k a j, memvole, sen egoismo, klopodas por ĉion ir ig i ,  k rie g u  ke la  orga- 
nizo estas gv ida ta  de bandaĉo.

Viajn kotizojn pagu tro m alfrue; aŭ nenion pagu.
Ne barak tu  por trovi novajr anojn; lasu viajn  kam aradojn sin okupi 

pri tio.
(Tradukaĵo el la franca revuo: «Mon Bureau».)

EKSPERIMENTO BOVET
KION VI FA RIS por subteni la eksperim enton de Prof. Bovet?
In te rrila tu  pri ĝ*i tu j kun Prof. P. Bovet, In s titu t J. J . Rousseau, 

lme Chas. Bonnet, Ger.eve (Svislando).
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NIA PROGRESADO
LA SCIENCO KAJ ESPERANTO. — La scienculo de psikologio Char- 

les Baudouin en Geneve ĵus skribis verkaĵon cn E speranto  pri «La arto  
de memdiscipino» (Psikogogio), kiu hodiaŭ eliris en la serio de la eldo- 
naĵoj de Mosse en Berlin. I. E. S.

GRANDA VORTARO EN ESPERANTO. — Aperis la 3a volumo cle 
1’ granda vortaro enciklopedia Esperanto - Germ ana cle la lingvisto E. 
W ŭster en la serio de eldonaĵoj de H irt & Sohn, Leipzig, kiu jam  publl- 
kigis grandan nombron cla verkoj en Esperanto, traclukitaj el la hunga- 
ra, kataluna, rusa, pola, bulgara, japana, k. t. p. 1. E. S.

TEK N IK A J VORT.<-\.ROJ EN  ESPERANTO. — La eldonejo de tek- 
nikaj verkoj Chiron en P aris ĵus aperigis la unuan volumor. de serio 
de vortaro j teknikaj en 5 lingvoj kaj en Esperanto. I. E. S.

RADIO KAJ ESPERANTO. — La stacio «Deutsche Welle» (Ger- 
m ana ondo) cle Kor:igs\vusterhausen komencis la 6 novembro la disaŭ- 
digon de nova regula kurso de Esperanto. Same faris  la stacio Radio- 
Geneve de post la 4 novembro.

La 9 oktobro la stacio de Novosibirsk en Siberio disaŭdigis sian unuan 
paroladon en Esperanto.

Radio - Wien kaj Zagreb, samkiel la stacio de Sydney (A ŭstralio) 
dissendas regule ĉiusem ajne en Esperanto. I. E. S.

LA FE R V 0 JISTO J KAJ ESPERANTO. — La Centra Oficejo por la 
uzo de la libera tempo de la fervojistoj ĉe la Ĝenerala Direkcio de 1’ita la  
ŝ ta ta  fervojaro decidis, oficiale perm esi E speranton en siaj program oj cle 
1’ kursoj por fervojistoj. I. E. S.

LA GREKA REGISTARO KAJ ESPERANTO. — Le greka reg istra- 
ro ĵus permesis la enkondukon de Esperanto en la in stru ista jn  semina- 
riojn de elem enta kaj meza instruadoj. Samtempe ĝi r.omis Doktoron 
Anakreon Stamatiaclis, la malnovan r>ioniron de Esperanto en Greklan- 
do, profesoro por la kursoj organizitaj. L E. S.

SVEDA PRINCO ESPER A N TIST0 . — La fra te to  de pnncino As- 
trid , la princo Karlo de Svedujo ĵus fa ris  sian ekzamenon cle Esperanto 
er. Stockholm, kie li akiris la diplomon pri kapableco. I. E. S.

OFICIALA PROTEKTO DE ESPERANTO EN  ANGLUJO. — La 
A ngla M inistro de 1’Publika Instruado konsentis, kiel en la an taŭaj ja- 
roj,pri subvencio al la kursoj de Esperanto.kiuj figuras en la vespera kur- 
saro por plenaĝuloj de 1’diversaj urboj. Tiuj kursoj estas subm etitaj al 
la regularo kaj la inspektado oficiala. En Londono sole nuncempe oka- 
zas 15 kursoj sub aŭspicioj de 1’London County Courcil kaj de la Asocio 
por Laborista Eudukado. L E. S.

OFICIALAJ EiSPERANTO - EKZAMENOJ. — Por la 3a fojo oficialaĵ 
ekzamenoj de Esperanto  okazis en Vieno la 10 novembro. Dek tr i kan- 
didatoj, in te r ili 12 instru isto j kaj 1 eksterlandano, pasis la ekzamenon
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pri instruado kun distingo. K var personoj fa ris  la ekzamenor. pri kap- 
ableco kun plena sukceso.

En Londono okazos la E speranto  - ekzamenoj de la Komerca Ĉambro 
de Londono. I. E. S.

ESPERANTO EN LA KOMERCA INSTRUADO. — La kom erca Ler- 
nejo «Merkuro» de Zagreb (Sudslavio) enkondukis Esperanton kiel devi- 
gan fakor. en sian instruan  program on dc 1926-27.

ESPERANTO ĈE LA UNIVERSITATO. — Oni jam  menciis, ke ia 
U niversitato de Zagreb kreis katedron por Esperanto  en sia komerca fa- 
kultato .

Sub la patronado oficiala de la komerca Ĉambro la U niversitato  de Va- 
lencia (H ispanujo) starig is E speranto  - kurson en sia program o de 
fremdlingvoj. I. E. S.

ESPERANTO EN LA SERVO DE L ’ PUBLIKO. — Du deligitoj de 
1’Fervojaro de Finlando ĵus fa ris  vojaĝon tra  Eŭropo por studi la spe- 
cial-kondiĉojn de Ttrafiko en la diversaj landoj. Ili vizitis 25 urbojn kaj 
15 ŝtato jn  kaj trave tu ris  distancon de preskaŭ 10.000km.La sola frem da 
lingvo, kiun ili uzis, estis Esperanto, kiu sufiĉis al ili ĉie. I. E. S.

ESPERANTO KAJ LA POLICO. — La P rusa M inistro de Jn te rno  
ordonis (16. IX. 26, II M. 107 Nro 6) sekve al enketo, ke ĉiuj policistoĵ, 
kiuj parolas sufiĉe fiem dan lingvon aŭ Esperanton estu d istingataj pei 
speciala insigno, porto ta  dum la deĵoro.

Er: Antverpeno la unua kurso por policistoj komenciĝis jam  en 1911.
» •

De post 1924 regulaj kursoj organiziĝas en la Polica Lernejo. E stas ri- 
m arkinde, ke en Antverpeno ekzistas jam  pli ol 60 polic-oficiroj kaj 
-agentoj, kiuj parolas Esperanton. I. E. S.

LA UNIO DE IN TERN A CIA J ASOCIOJ KAJ ESPERANTO. — La 
intereso de la Unio de In ternaciaj Asocioj en Bruselo por Esperanio  
m ontras diversajn eblecojn de Taplikado de tiu ĉi lingvo en la internacla 
sfero.

1) La Unio uzas Esperanton kiel lingvon de korespondado kaj en siaĵ 
kongresoj.

2) Ĝia Monda Muzeo enhavas salonon de Esperanto.
3) Ĝia repertuaro  universala de bibliografio enhavas sekcion de Es- 

perar.to.
4) E speranto  figuras, kun speciala divizio, en la decimala klasifiko.
5) M allonga manlibro de 1’decimala klasifiko aperis en tiu ĉi lingvo. 

Eldono poliglota kun Esperanto estas en preparo.
6) En la In ternacia  Bibliografio, sekcio E speran tis ta  estas kreita.
7) Ĝia dokum enta enciklopedio enhavas grandan nombron da aktoj ri- 

late  al tiu  ĉi lingvo.
8) En la Muzeo de 1’Gazetaro, kiu enhavas pli ol 80.000 specimenojn de 

diversaj ĵurnaloj, E speranto  estas reprezentita .
La uzo de Esperanto estas ankoraŭ antaŭvidita  por aliaj sekcioj de la 

Unio. I. E. S.
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LA OFERO
( F  i n o . )

Hodiaŭ ni ridis, mi certigas vin ke ni tre  ridis, Leglise, ia flegistoj 
k a j mi.

P retigan te  la bandaĝon, ni parolis pri lia entonta pensio kaj iu dirls 
al li :

— Vi vivos kiel m algranda rentulo.
Leglise rigardis sian korpon kaj respondis ridetante:
— Ho, kiel tu te m alg ianda rentulo, tu te  m algranda.
La bandaĝado pasis tre  bone. Por faciligi al ni la laboron, Leglise el- 

pensis alkroĉi sin ĉe la litrando kaj sublevis siajn m em brostum pojn, 
renversiĝante sur siajn ŝultrojn. Tio estis spektaklo te ru ra , nesupoze- 
bla, sed li komencis ridi kaj la spektaklo iĝis ridinda. Ni ĉiuj ridis. Ĝuste
la bandado iĝis facila kaj rapide finita.

Liaj m em brostum poj bone burĝonadas. Posttagm eze oni sidigas lin 
sur lia lito. Li komencas legi kaj fum i, in terparo lan te  kun siaj kolegoj. 

Mi k larigas lin, kiam aniere li povos m arŝi per protezaj kruroj. Li an-
koraŭ ŝercas:

Mi estis p liĝustdirante m algranda; sed nun mi povos oferi al mi talion 
laŭvole.

Mi alportis al li cigaredojn, kiujn oni sendis por li, sukeraĵojn, fran- 
daĵojn. Li fa ras  signon ke li volas paroli ĉe m ia orelo, kaj m allaŭte di-
ras:

__Mi havas tro  da ĉio. Sed Legrand estas vere tre  m izera; li estas el
okupita landparto, li havas .nenion, nenion ricevas.

Mi kom prenas. Mi revenas iom poste kun paketo enhavanta tabakon,
bonajn cigaredojn kaj ankaŭ m algrandan banknotor...,

— Jen  por I.egrand. Oni devas havigi tion al li. Mi forkuras! 
Posttagm eze mi retrovas Leglise tre  em barasita, m alcerta.
— Mi ne povas mem doni tion al Legrand, li diras, li povus otend-

•  A  •ig i...
Kaj ni ambaŭ komencas serĉi diskretar, helpilon.
Tio postulas sufiĉe da tempo. Li elpensas fan taz ia jn  kombinaĵojn. Li

estas ruĝvanga, ekcitita, in teresita .
__ Serĉu, mi diras al li, eltreniĝu. Donu mem tion al li je la nomo de

kiu a jn  persono...
Sed Lĉglise tim egas ofendi Legrand. Li cerbum as la aferon ĝis la 

vespero.

La m algranda paketo estas alkroĉita je la litrando de Legrar.d; Legli- 
se m ontras ĝin al mi per mentono kaj diras je mia orelo:

__ Mi trovis iun kiu donis ĝin al li. Li ne scias de kiu tio alvenas. Li
fa ras  mil supozojn: tio estas vere amuziga!
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Ho, Leglise, ĉu estas do vere ke ekzistas ankoraŭ io amuza, nome 
esti bonkora? Ĉu tio, nur tio ne indas ke oni vivu?

Do, ni havas grar.dan sekreton in ter ni ambaŭ. Tutan matenon dum 
mi iras kaj re iras en la ĉambro, li ĵe tas al mi rapidan rigardon de se- 
k re ta  konsento kaj kaŝe ridas.Legrand prezentas al mi kun grava mieno 
cigaredon, kaj Leglise preskaŭ ekplodos pro rido. Sed li bone scias kaŝi 
tion.

Oni metis lin sur najbaran  liton dum oni ordigas lian liton. Li restaa 
tie tre  ĝentile, siaj du grandaj banctaĝoj en aero, kaj li kantas kantaĵe- 
ton kiel lulkanton, Sed subite li komencas plori, ploregi.

Mi ĉirkaŭprenas lin kaj m altrankvilege dem andas:
— Kial, kial do ?
Tiam li cliras per voĉo ir.terrom pita:
— Mi ploras pro ĝojo kaj dankeco...
Ho, tiom mi ne volis! Sed mi sentas min vere feliĉa, vere clolĉigita. 

Mi kisas lin kaj li kisas min; mi juĝas ke mi ankaŭ iome ploras.
Mi envolvis lin en flanelan negliĝon kaj prenas lin en m iajn brakojn. 

Mi m alsupreniras la ŝtuparon de 1’parko tre  zorgeme, kiei patrino kiu 
portas unuan fojon sian ĵusnaskiton. Mi krias: apogseĝon! apogseĝon!

Dum mi m arŝas, li alkroĉas ĉe mia kolo kaj diras konfuze:
— Mi lacigos vin.
Certe ne! Mi estas tro  kontenta! Mi al neniu cedus mmn lokon. La 

apogseĝo estas s ta rig ita  sub ia arboj, apud la arbotufoj. Mi sidigas Le- 
glise in ter la kusenoj. Oni alportas al li kspon. Li enspiras la odoron de 
verdaĵo, de falĉita j herbobedoj, de pirito bru lita  de la suno. Li rigardas 
la kastelfasadon kaj cliras:

— Mi eĉ ne vidis la lokon kie mi preskaŭ m ortis.
Ĉiuj vunditoj kiuj prom enas en la aleoj; venas viziti lin, oni povu» 

diri, esprimi al li sian respekton. T.i parolas kun ili per kora aŭtoritateco. 
Ĉu li ne estas estro de ili pro ra jto  cle sufero kaj ofero ?

Pasas du horoj kaj li revenas en sian litor..
— Mi estas iome laca, li konfesis, sed tio estas tiel bonel

Kiu, do, tium atene, paroTis en la ĉambro pri amo. pri edziĝo, pri 
hejmo ?

De 1’tempo al tempo mi ekrigardis Leglise; li ŝajnis revi kaj m urmu- 
ris:

— Ho, por mi, nun...
Tiam mi cliris al li kion mi sciis: mi konas junulinojn kiuj ĵu ris  edzini- 

ĝi nur invalidojn. Nu! oni devas kredi al junulinaj ĵuroj. Francujo 
estas lando, kie bonkoreco estas pli potenca ol ĉiuj aliaj virtoj. E stas 
dolĉa devigo doni feliĉon al tiu j, kiuj cedis tiom da aliaj feliĉoj. Kaj dum 
tiu minuto, mil koroj, oferem aj v irinaj koroj, aprobas m iajn vortojm

Leglise aŭskultas skuetante la kapon. Li ne riskas diri: ne...
•  • •  • •  •
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Leglise havos ne nur la m ilitan medalor.., sed ankaŭ la m iiuan krucon. 
Ĵu s  alvenis la citaĵo. Li legas lin ruĝ iĝan te:

— Neniam mi havos la kuiaĝon m ontri tion, li diras, mi estas treege
tro taksita .

Li m ontras al mi paperon en kiu estas dirite, ke la kaporalo Leglise 
kondutis kuiaĝe sub bombopluvo kaj ke lia m aldekstra kruro estis am- 
putita.

— Mi ne kondutis kuraĝe, li diskutas: mi estis je mia posteno kaj ne 
plu. Koncerne la bomboj, mi ricevis nur unu.

Mi ne povas konsenti ai tiu vidpunkto.
Ĉu tio ne estas ku raĝa  konduto esti ĉe an taŭ sta rig ita  posteno, tiel 

proksime de la kontraŭbatalan to , tu te  sola, ĉefe el ĉiuj Francoj ? Ĉu ili 
ĉiuj ne estis m alantaŭ vi ĝis la ekstrem aĵo de 1’lando, ĝis la Pireneoj ? 
Ĉu ili ĉiuj ne fidis al via m alvarm sangeco, al via ekrigardo, al via aten- 
tego, Vi ricevis nur unu bomoon, sed mi me opinias ke vi povus ricevi 
kelkajn kaj lesti ankoiaŭ in ter ni. A liparte, la citaĵo ne tro taksas, kon- 
traŭe, ĝi m ankas; ĝi diras ke vi donis nur unu kruron, dum vi oferis 
du! Ŝajnas al mi ke tio larĝe konrpensas la ekscesecon rilate  al la bom- 
boj...

— Certe! certe! konsentas Leglise ridante. Sed mi ne volus ŝajnigi 
mir. kiel heroo.

— Amiko mia! Oni ne petos vian opinion por juĝi kaj honori vin. 
Sufiĉos rigardi ^dan korpon.

•  •

Ni devis disiri, ĉar la milito daŭras, kaj ĉar ĝi fa ras  ĉiutage novajn 
vunditojn.

Leglise fo iiris  preskaŭ resanigita. Li foriris kun kam aradoj kaj ne es- 
tis la m alpliĝoja el ĉiuj.

— Mi estis la plej grava vundito en la vagonaro, li skribis al mi kun 
cetera fiereco.

De tiam , Leglise skribas ofte al mi. Liaj leteroj elm ontras trankvilan  
kontenton. Mi ricevas kaj legas ilin hazarde: dum la vojoj, en la ĉam- 
broj kie vekrias la vunditoj ,en la karnpoj dum la kanonado.

Ĉiam staras  apud nri io; kio m urm uras per m uta lingvaĵo:
— Vi vidas, vi vidas ke li ne havis rajton, kiam li volis morti!
Min sincere kredas tion; tial mi rakontis lian historion. Vi pardonos 

tion al mi, ĉu ne, Leglise, amiko m ia?
En la franca lingov tradukis R. S.

RADIO-PROPAGANDO
Ĉu vi jam  faris  vian propagandon en radio-rondoj ? 
Radio estas unu el niaj plej gravaj kampoj!
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ESPERANTO FACILA

LA LIGNA ĈEVALO.
Ĝi ne estas la granda ĉevalo, kiun la Grekoj metis an taŭ  la pordegojn 

de Trojo kaj kiu alportis malfeliĉon al la loĝantaro  de ĉi-tiu urbo. Ĝi 
nur estis m algranda, eĉ d ifektita , sed tam en donis grandan feliĉon al 
m algranda knabo.

En aŭtuno okazas ĉiujare la foiro en mia gepatra  urbo. Mia fra to  ha 
vis preskaŭ 4 jaro jn  kaj li rigardis kaj adm iris la ĉevalojn, kiuj pendis 
er. la budoj kun lignefarita j ludiloj. Per sia tu ta  koro li deziris ricevi 
lignan ĉevalon por la k ristnaska festo. Mia patrino intencis plenumi la 
deziron de sia fileto, la prezo de ludiloj en la foirbudo ne estis tiel multe- 
kosta kiel en la magazeno kaj tial ŝi aĉetis unu ĉevalon en la foiro je 4 
m arkoj. Ĝi estis fa r ita  el n a tu ra  ligno kaj tre  bone eltranĉita. Vespere 
mia patrino tu te  fiere m ontris la aĉetaĵon al m ia patro. Li tu j notis, 
ke la kolo estis rom pita, fak te  kapo kaj kolo nur kuniĝis je unu flanko. 
«Tute ne estas konsilinde aĉeti ludilojn en la foiro, estas ĉiam pli bone 
iri al konata m agazeno; tie oni ne estas trom pata». «Vi estas prava, 
respondis mia patrino, kaj mi realportos la ĉevalon m orgaŭ matene.» 
Kiam la sekvantan tagon ŝi proksim iĝis la budon kun la ĉevaio suD ra 
brakoj, la posedantino de najbara  budo iaŭte ridis kaj diris al sia edzo: 
«Rigardu, eni denove realportas la ĉevalon, estas certe la dekan fojon!» 
Tamen la afero rapide finiĝis: la vendisto cedis la ĉevalon je la duona 
prezo t.e. 2 m arkojn. Mia patro gluis la kolon. La tu ta  familio opinils, 
ke difektita  ĉevalo tu te  ne estis inda donaco por la plej juna, iomere 
dorlotita infano.

La kristnaska festo venis, la okuloj de mia fra te to  brilis kiam  li vidis 
la ĉevalon, li tu j ŝatis ĝin, prenis ĝin per la bridrim eno, kondukis ĝin 
de unu loko al alia, t ra  la tu ta  ĉambro kaj fine m etis ĝin en la sta- 
lon, kiu estis sub unu seĝo. La knabeto estis treege feliĉa. Li tre  bone 
zorgis por la besto. Kondukinte ĝin en la stalon, li trink ig is ĝin el 
siteleto, tiam  li demandis peceton da sukero de mia patrino. Li tenis 
gin kelkatem pe-er: la etendita mano sub la buŝo de la besto kaj tian. 
diris: «Mia ĉevalo estas sata» kaj li mem m anĝis la sukeron. Post kelkaj 
sem ajnoj la kolo de la ĉevalo rom piĝis, ĝia kapo falis. Mia patro  prenis 
grandan najlon kaj kelkaj batoj per m artelo denove kunigis kolon kaj 
kapon. Ĉi-tiu laboro multe in teresis la knabeton. Li tu j komencis frapi 
m algrandajn  najlojr. en la ĉevalon, d irante ke li riparas ĝin. Li nun eble 
ankoraŭ pli m ulte amis la beston. La tu tan  jaron  m ia fra to  ludis feliĉe 
per la m alm ultekosta ludilo, dum longaj horoj li estis okupata por ĝi, 
kaj estis laŭ cirkonstanco veturig isto , ra jdanto , forĝisto  aŭ grumo.

Denove la k ristnaska  festo proksim iĝis. Certe mia patrino estis tute 
prava, ke ŝi aĉetis nun belegan ĉevalon er. tre  konata, bona magazeno, 
vere la knabo m eritis tian. La prezo estis 13 m arkoj; estos tre  granda 
sumo, sed kia bela ĉevalo! Ĝi havis veran  brunan pelton, longan voŝton,
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belajn  kolharojn, piedingojn, bridon! Ni du fratir.oj estis tiel fie ra j pri 
la valoro donaco. «Kiel feliĉa estos nia fra to , kiel liaj okuloj brilos», ni 
diris unu al la alia.

La k ristnaska vcspero venis. Mia frato rigardis la belegan ĉevalon 
kun malkonfido kvazaŭ d iran te: «Ĉu vi volas disigi min de mia karulo? 
Ĉu mi ankaŭ povas frapi najlojr. en vian kolon kaj clorson?» Li rigarclis 
aiterne la novan kaj la malnovan ĉevalon, meditis, kaj ne sciis kion fari. 
Tiam mia patro  instigis lin ludi per ia nova, belega ĉevalo. M alrapide, 
m algaje mia ffa to  proksim iĝas al ĝi, prenis la bridrim enon kaj kondukis 
ĝin al la stalo t. e. sub la seĝo. Sed, ho ve, la belega, m ultekosta ĉevaio 
estis tro granda kaj r:e povis eniri. Subite la vizaĝo de la knabo gajiĝis, 
li nun sciis kion fari. Li forpuŝis la belegan entrudulon kaj ludis deno- 
ve per m alm ultekosta clifektita sed tiel m ulte am ata ĉevalo. E stis mal- 
ag rab la  surprizo por ni, ĉefe por mia ŝparem a patrino. Neniam mia fra- 
to rigard is la novulon kaj fine najbarino aĉetis ĝin kaj pagis nur kelk- 
a jn  m arkojn. Kiam mia fra to  grandiĝis kaj vizitis lernejon,ni fordoriis la 
difectitan ĉevalon al m alriĉa knabo kaj eble ĉi-tiu ankoraŭ ludis feliĉe 
per ĝi.

ERNA SiNDHW AD.

HISTORIO DE LA PUNTOJ EN MECHELEN
Ekzistas du specoj cie puntoj de Mechelen. I.a malnova, kiu datum as 

de 1500 kaj la nova, kiu estis fa r ita  de post la 16a jarcento. La mal- 
nova punto karak terizas trian g u la j maŝoj kaj la nova estas teksaĵo de 
sesangulaj maŝoj, kun kvin vicoj de floretoj. En la unua kvarono de la 
XIXa jarcento la nombro de gloraj vicoj tre  variis kaj en la dua kvaro- 
no de la sam a jarcento la bordaj floroj pligrandiĝis. La ekspoitado estis 
ofte m alhelpita.

En 1605 COLBERT m alpeim esis la im portadon en Francujo; in ter 
1625 kaj 1629 la komerco de puntoj kun Holando estis m alperm esita. 
En 1680 la A ngla reg istraro  malperrnesis la eniron de puntoj en sia lan- 
do. En la jaro  1790 la farado de puntoj tre  m algrandiĝis kaj dum la 
lasta  milito Belgaj m isiistoj allernis la puntfaradon al hinoj. En la jaro  
1918 puntoj valoran taj ses milionojn kaj duonoj da frankoj estis live- 
rita j cle Ĥinujo. Nia reĝino form is asocion por protekti kaj kunraĝigi la 
naciajn puntistinojn.

LA KURACISTO KAJ LA MORUSOJ
Bona kam para kuracisto, rajclanta sur sia ĉevalir.o, iris al la najbara  

urbo. Li ekvidas, survoje, m orusarbon ŝarĝ itan  per tre  belaj morusoj. Li 
estis ten tita  m anĝi de ili, kaj, por atingi la arbon, li ekstaris sur la 
selo. Tiu-ĉi m orusarbo estis p lan tita  meze en dornujo kaj robusujo. La 
bona kuracisto, adm irante la trankvilecon de sia ĉevalino diris : «Mi
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estus en granda em baraso se iu krius al ŝi hu!» Tiun vorton li elparolis 
tiel laŭte ke la ĉevalino kuris for. kaj jen nia rajd isto  fa lan ta  en la dor- 
nujo! Lia edzinokaj la servistino, vidante alveni la ĉevalinon sen sia 
m astro, estis tim igata j kaj supozis ke ia malfeliĉo estis okazinta al li. 
Tuj ili kuris kun keikaj najbarinoj, serĉi lin, kaj lin trovis en ia mezo 
de Tdornoj, kie li estis ŝirvundinta sian tu tan  korpon.

Tiu-ĉi anekdoto pruvas ke ne estas ĉiam bone diri laŭte tion kion oni 
pensas.

Kune tradukis la du lernantinoj de Ninovano.

SPRITAĴOJ
ANGLA HUMORO. — La publiko eliras m alkontente ei fo ira  barako. 

Viro esprim as sian senton al la barakisto :
— E stas ŝtelo, li diras. La hom estaĵo, kiun vi m ontras, ne estas mal- 

grandegulo; li m ezuras pli ol tr i futojn.
— Tion mi scias, diras la barakisto ; kaj precize el tio konsistas lia 

malofteco.
— Kion vi volas diri ?
— Jes! li estas la plej granda m algrandegulo el la tu ta  mondo!

INTETt GEFIANĈOJ. — LI: Ĉu mi devas nun paroli kun via patro ?
ŝ l :  Ho ne! Ne al li!
LI: A1 via patrino do ?
ŜI: Ne, ne! Vi devas unue demandi al la kuiristino, ĉu ne ĝenos al ŝi, 

ke estos unu persono plie en la familio.

EN  LA LERNEJO. — Instru isto : Johano, citu proverbon.
Johano: Unu malsaĝulo pli demandas ol dek saĝuloj respondi povas.
Instru isto : Ne, Johano, alian; vi bone scias, ke tia jn  sensencaĵojn ne 

konvenas ĉi tie.
Johano: Tiu, al kiu la ŝuo taŭgas, ĝin metu.
Instru isto  (kolere) : Cent punliniojn, s tu lta  bubo. La sekvan ta ..., 

P e tro !
Petro  (se rio ze): Du fojojn azeno ne m arŝas ĉe la  sam a ŝtono...
E stas tro  por la instru isto ; li forlasas la ĉambron por plendi ĉe la 

lernejestro. Tiu ĉi venas por konvinkiĝi ĉu efektive la knaboj estas tiel 
im pertinentaj. Li demandas al Petro : Citu ankaŭ al mi proverbon, mia 
knabo.

Petro (gravm iene): Malfeliĉo m alofte venas sole, Sinjoro!

E N  KONDROSO. — La komunuma sekretario  de vilaĝo el la Alta 
Kondrosa, ricevis viziton de vilaĝano. «Mi venas deklari la m orton de 
m ia bopatrino.

— Je  kioma horo ŝi m ortis?
Kaj la alia palpebrum ante: Ŝi jam  ne m ortis, sed la kuracisto  diris, ke 

ŝi mortos post du horoj.
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DIVERSAJ INFORMOJ.
I8 a  UNIVOEESALA KONGRESO DE ESPERANTO. — La Loka Ko- 

m itato  en Edinburgo publikis sian kasbilancon kiu m ontras, krom  rezer- 
vo por eventualaĵoj de L. 21.—.— , bonhavan saldon de L. 33.12.11. — 
La definitiva nombro de la personoj, kiuj ĉeestis la kongreson, estas 960, 
el kiuj 481 virinoj kaj 479 viroj.

LINGVA KOMITATO. — E stas elektitaj membroj de la L. K.: S-roj 
Bennemann, Stroele, Scott, La Colla, Ĝernohvostov, W aringhien, Grau 
Casas, Ellersiek, P illath , S-ino Dresen, S-roj Kreuz, Dohler. Karolczyk, 
por 9 jaro j, kaj S-roj Grot, Grenkam p-Kornfeld, Rossello Ordines kaj 
Kostecki, por 8 jaroj.

LA IN TERNACIA INSTITUTO DE IN TELEK TA  KOOPERADO, el- 
donis tripaĝan  noton en Esperanto  pri sia fondiĝo kaj pri ĝia funkciado. 
Interesuloj ĝin petu ĉe jena aclreso: 2 rue M ontpensier, Paris (1).

LA ANARO POR LA PLIBONIGO PER  LA VERO en W altw ilder 
ankaŭ uzas Esperanton por la disvastigo de siaj ideoj.Oni sin turnu al la 
E stra ro  por ricevi detalojn.

LA ELDONINTOJ DE «KATALUNA ANTOLOGIO» publikigis en 
20-paĝa broŝuro la recenzojn de la ĉefaj Esperanto  - gazetoj kaj la opi- 
niojn de em inentaj sam ideanoj pri la g rava veiko «K ataluna Antolo- 
gio». Tiu broŝuro estas senpage sendata al ĉiu interesato. Adreso: Ed. 
Capdevilla, Carders, 29, Barcelona.

Pri la UNUA PSIKOSOCIOLOGIA KONGRESO aperis klarigoj en 
Esperanto. Sin tu rn i por detaloj al S-ro Paul Otlet, Ĝenerala sekr. de la 
In ternaciaj Asocioj, C inquantenaire, Bruselo.

IN TERNACIA KUNVENO DE LA JUNULARO, organizita de Mond- 
junularo Ligo, okazos er. la kastelo F reusburg /S ieg  (G erm anujo) 30an 
de Julio ĝis 7a de A ŭgusto 1927. La Esperanto  - sekcion de suprecitita  
Ligv gvidas: S. M uschter, Holshausen, Post Schvveikershain i. Sa., Ger- 
manujo.

POŜTKARTON «LA KRISTO DE LA ANDOJ» eldonis »Katolika 
Mondo» Elberfeld. Prezoj: 50 por sv. fr. 3, 100 por sv., fr. 5.

APUDMARA RENKONTEJO ESPERA N TISTA  estas organizita en 
Cannes (Fancujo - Cotc d’Azur) sub la prezidanteco de S-ro G. Roy, 
delegito de U. E. A. en Caillac s-Tarn. Adreso por inform oj: Ch. Cresp 
14, rue du Docteur Gazag-naire, Cannes, Alpes M aritim es (F arcu jo ).

MALSANUL - ASEKURADO. — La Ĝenerala Ligo de germ anaj mal- 
sanul - helpo petas dokumentojn pri la funkciado de similaj organizaĵoj 
en aliaj landoj. Skribu al: B erliner S trasse, 137 (Deutsches K rankenkas- 
senhaus) Berlin - C harlottenburg.
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NIA SAMIDEANO S-ro INĜENIERO ED. SCHAUENBERG fondis 
en BruseTo oficejor: «La Verda Stelo», kiu sin okupas pri ĉiuj demandoj 
pri hejtado, ventolado kaj higieno. Li eldonis prospekton en Esperanto. 
Adreso: Place Arm and Steurs, 12, Bruselo.

PETO. — S-ro Cogen, Dreve, Ninove( piuntedonis al iu sian «Interna- 
cian K antaron» (m uzika eldono). Li nc plu m em oras al kiu kaj li ĝer.tiiet
petas, ke la am ik(in)o , kiu ĝin nun posedas, bonvolu resendi ĝin al li. 

DEZIRAS KORESPONDI:

S-ro Liu Tithjo, Tsinana E speran tis ta  Societo, Tsinan (Ĥ inujo) (poŝt- 
m arkoj).

S-ro Venriko W esterink, D eventerstraat, 93, Apeldoorn (Hollando), 
(poŝtm arkoj).

S-ro P. Brackevalle, 7e Comp. 2-3 E tran g er, Fez-Maroc.

BIBLIOGRAFIO.
KARLO. — Facila legolibro de Edmond P rivat, 9a eldono. 1926 EI- 

donis Eliersiek kaj Borel, Berlin & Dresden. 48 paĝoj 11 X 16 cm. Pre- 
zo Rmk. 0.50. — La nomo de la aŭtoro sufiĉas por garan tii la taŭgeeon 
de tiu agrab la  legolibreto, kiun ni speciale rekomendas al lernantoj 
de nia lingvo. • i'

ESPERA N TA  BIBLIOTEKO INTERNACIA No 21. — HUNGARAJ 
RAKONTOJ de Ferenc Herczeg, tradukis A. P anajo tt. Dua eldon. 48 
paĝoj 9.5 X 14.5 cm. Eldonejo Ellersiek kaj BoreL Berlin kaj Dresden. 
Prezo: Rmk. 0.40. — K var belaj rakontoj. Rekomendinda legaĵo.

DEKLARACIO fidela pri la Vero elm ontrata  laŭ Sankta Biblio (la 
neerareblaj Skriboj), kaj ne same kiel ia kredo popolara, kiu m ulte kon- 
sistas el la fabloj, kiujn venontajn ia apostolo Paŭlo antaŭdiris. Libreto 
pri religio. 52 paĝoj, 12.5 X 18 cm. Dua eldono. Senpage havebla de G. 
R. M artin, 43 Caldmont Road, Bromley, Kent., Anglujo.



L a  V o j a ĝ o j  V i n c e n t
59 , B o u le v a rd  A n s p a c h , BRUSELO (B o rs o ) .  - Te l. 101.77

Organizas, en ĉiu tempo de 1’jaro , vojaĝojn kom unajn,
ap a rta jn  kaj edziĝajn, en ĉiuj landoj

La BelgaĵAŭto-Veturadoj
per la belegaj kaj rapidaj ekskurs-aŭtomobiloj de la

VOJAĜOJ VINCENT
Ekskursoj en la G. Dukl. Luksemburgo, en la valoj de 

Ambleve, Semois, Ourthe, en la ĉirkauaĵo de Bruselo.
Petu senpagan aisendon de vojaĝplanoj kaj projektoj. m7.

F a h r ik e jo  de  F o r te p ia n o j

G. Van Bastelaere
2 6 , B r u s s e l s c h e  S t r a a t ,  2 6

G E N T O

TELEFO N O  4275

Vendo — Aĉeto — Interŝanĝo — 
Agordado - Transporto - Riparo, k.c. 

de Fortcpianoj kaj harmoniumoj.

Liveranto al Monahejoj. Edukejoj
kaj Societoj.

Luksaj kaj ordinaraj fortepianoj. 
____________________________ (114) .

SAMIDEANOJ! KURAĜIGU ESPERANTISTAJN FIRMOJN!
Por via somera ripozloko apud Marbordo, elektu :

LE GRAND HOTEL D^OOSTDUINKERKE
(Korespondas per Esperanto. — Parolas Esperante).

AGRABLA R E ST A D O  D U M  T U T A  JARO
BONAJ M A N Ĝ A ĴO J. B O N A J V IN O J. T R E  M O D ERA J PREZO Ĵ.

Ĝ e n e r a la  a g e n t e j o  p o r  v e n d a d o  de  F r a n c a j  v i n o j ,  o l e o j ,
S k r i b u  a l  S -r o  B E N O I T ,  G r a n d  H d t e l  d ’O o s t d u in k e r k e .

E1 c i u j  e n s p e z o j  f a r a t * j  p e r e  d e  E s p e r a n t o .  S - r o  B e n o i t  d e d i c o »  p a r t o n  
d e  5  o /o  a l  l a  p r o p a g a n d a  k a s o  d e  " B e l g a  E s p e r a n t i a t o (103)

Korespondemaj
Esperantistoj 

aĉetas la

2 0
Ilustritajn Poŝtkartojn

(Marko Nels)

de ANTVERPENO
kun teksto kaj klarigo 

en Esperanto.

Prezo afrankita : Fr. 2.20 

mendu ĉe:
“  L A V E R D A  S T E L O  ”

Antverpeno.
Poŝtĉeko: 726.54.



Fabrikado kaj riparado de ĉiuj M UZIKILOJ el ligno kaj el kupro uzataj
en harmonioj kaj fanfaro j.

DE PRINS FILOJ
Leĝe reg is trita

Liveranto al la Armeo kaj al la Konserva-
torio de Antverpeno.

LA BO REJO :

Lammekensstraat, 60, B0RGERH0UT-ANTVERPEN0
Telefono: 325.78.

Specialaĵo: langetoj kaj bekoj por klarnetoj
kaj saksofonoj.

Ĉiuspecaj violonoj.
Vendo kaj aĉeto de malnovaj violonoj kaj

de aliaj muzikiloj.

KIE AĈETI PL E J BONE MAL- 

KARE KAJ FID IN D E OL CE LA 

BONEKONATA FIRMO

V. Vloebergh
Juvelfabrikanto kaj horloĝisto

Rue du Serment, 17 Maiinss
Speciala laborejo por riparado

nirm
(113)

” P  L  U  M  E  T  „
La p le j  ijo n a  e l la  c lig e s t ig a j l ik v o r o j

ĈIE AĈETEBLA

Distilejo de bonjustaj !ikvor?j LE PLUMET

Place SS Bavon. 14. St Baafsplein
GAND GENT

(102)
Piili, «I

J. O O S T E R U N C K - V A N  H E R R E W E G E

V E N S T E R G L A S  -  S P IE G E L R U IT E N

185, Brusselsche Steenv;eg, LEDEBER6 (GENT)
(115)
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V i z i t u  B R U G E S ( B e l g i  j o )
a r ta  u rb o  je 15 Km. de la N o r d a  M a r o

□ □ □ □ □ □
□
□
□
□
□

kaj rhaltu :

HOTEL DU CORNET D’OR
2 ,  P L A C E  S I iM O N  S T E V I N

Sidejo de la B ruĝa Grupo E speran tista .
C entra situacio je 2 m inutoj de la Stacidomo.

Tre kom fortaj ĉam broj, bonaj m anĝaĵoj, bonaj vinoj kaj tre
moderaj prezoj.

O n i p a c o la s  E s p e r a n to n . E n g lis h  s p o k e n .
(106) S. D .

Banque Generale de la Flandre Occidentale
A n o n im a  Socie to  fondi ta  en  1881

56 , Rue F la m a n d e . 5 6  — BRUGES — T e le fo n o  89
«

Agentejo j  en
B lankenberghe ,  Furnes ,  G h is te l le s ,  H evs t ,  K nocke ,  N i e u p o r t  kaj T h o u r o u t .

DISKONTO ------------------  MONŜANĜO
Iv  R  E  JD 1 T  Iv  O  \  T  O  ,1

Pruntedono sur obligacioj kaj ĉiuj valordokumentoj — Depono de Akcioj
Borsmendoj por ĉiuj urboj.

ANTAŬM ENDOJ—REGULIGOJ 
Pago de kuponoj — Eldono de ĉekoj — K reditleteroj 

Aĉeto kaj vendo de frem daj mono kaj biletoj — Luigo de monkestoj.
no5) S. D.

POSTULU EN VIA K A FEJO  NIAN SPECIALAĴON «TRIO».

Prizorgu vian profiton 
E sperantisto j subtenu unu la alian!

B i e H a r e j o  “ U T I L J & , ,
Telefono 211.47 3/1 Aalmoezenierstraat, 3/1 Telefono 211.47

ANTVERPENO.

P uraj, sanaj kaj agrablaj bieroj.
Tablobieroj: Bavara, fr. 0.70 por granda botelo.

Pilsen, fr. 0.80 por granda botelo.
P 10 % da rabato  al la membroj de «Belga Ligo Esp.»
□
□□□□□□■ -------- ----------- -------- -

□
□
□
□
□

□ □ □ □ □ □

■
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B e l g a  m a n u t a k t u r o
' * * + * + * * * * * + * »1«4»4»4» »fr4»4»4»4»* * + + *  □

I n d u s t r i a j  P r o d u k to j
Societo anonima (Fondita en 1872)

18, Rue Neuve, 18 •• LEDEBERG  • ŬPUD - GENTO
T e l e g r a f - a d r e s o  : ”  P E R F E C T A  „  G E N T

T e l e f o n o : 6 3 5

I

Dozitaj analiziloj por la uzado de la industria j akvoj.

Logika purigo per purigaj apara to j aŭ en kaldronegoj kun aŭ sen 
aparato j.

Senpera im portado de industria j oleoj kaj grasoj.

Stupo. Kauĉuko. Klapoj. Rimenoj.

*
4-
•fr

K otonrestaĵoj por purigi maŝinojn
(107)

i

t E W E N G L A N
i

*
t*

RUE AUX VACHES ■
TELEFOON 618

GENTO t.

A ntaŭ farita j kaj laŭm ezuraj vestaĵoj
(109)

4-i AU BON GOUT NOVAĴOJ KAJ LANAĴOJ
t • •p or sm jo rin o j  

A rtik lo j e i s ilk o  kaj v e lu r o

;; E d z i n o  D e  G r o o t e - V a n V e l d e ?
3 0 , R U E  D IG U E  D E  B R A B A N T , 3 0

Specialeco de Negliĝoj

B lu zoj kaj Ju p oj

□ 4»4,»fr»fr«fr»fr»fr4«4,»fr»fr4,,4»»fr4»«fr»fr»fr»fr4»4*»fr4»4,»fr4»»fr»fr

GENTO
(110» ?
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